
REGULAMIN VIII MI ĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU  
JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 
organizowanego przez Zespół Szkół  Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie 
 
pod patronatem Starosty Powiatu Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego 
 
dla uczniów gimnazjum  oraz uczniów klas ósmych szkół podstawowych  
 
w roku szkolnym 2018/2019. 
 
 
I. Założenia ogólne 
 
1. Organizatorem głównym VIII Międzyszkolnego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Gimnazjalnych 
i Podstawowych jest Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa. 
 
2.Konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Powiatu Rzeszowskiego  
   Pana Józefa Jodłowskiego. 
 
3. Koordynatorem Konkursu jest nauczyciel języka niemieckiego w ZS T-W w Trzcianie Anita Jarosz-  
     Kapica 
 
4. Celem konkursu jest:  
- Rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim i kulturą krajów obszaru niemieckojęzycznego 
- Motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych 
- Rozwijanie kompetencji kluczowych przydatnych w nauce języków obcych, np. kontrolowanie procesu 
  własnego uczenia się 
- Integracja uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych interesujących się nauką języka niemieckiego 
 
II. Zało żenia organizacyjne  konkursu j. niemieckiego. 
 
a) Konkurs odbywa się w formie testu pisemnego, opracowanego przez Koordynatora Konkursu Języka 
    Niemieckiego Anitę Jarosz-Kapicę. 
 
b) Test składa się z czterech części: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, testu leksykalno- 
    gramatycznego oraz sprawdzianu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. 
    Czas trwania testu: 90 minut. 
 
c) Konkurs zostanie przeprowadzony  w dniu 1 marca 2019 r. (piątek)  w Zespole Szkół Techniczno- 
    Weterynaryjnych w Trzcianie w budynku internatu. Rozpoczęcie konkursu o godz. 9.30. 
 
d) Zgłoszenia uczniów (maksymalnie 3 uczniów ze szkoły) dokonuje nauczyciel języka niemieckiego  
    w danej szkole.  Zgłoszenia z listą imienną uczestników oraz nazwą szkoły należy przesłać do dnia  
    25 lutego 2019 r. (poniedziałek po feriach) 
    
na e-mail koordynatora konkursu :  anita56@poczta.onet.pl  (Anita Jarosz-Kapica) 
 
lub na e-mail szkoły: zstw-trzciana@wp.pl  
   
lub na adres:  Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa 
  36-071 Trzciana 193,  
  woj. podkarpackie 
  Tel./Fax. 178514077 
 z dopiskiem: Konkurs Języka Niemieckiego  
 
e) Praca konkursowe zostaną ocenione w dniu konkursu. 



f) Ogłoszenie wyników  nastąpi w tym samym dniu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.  
  Na zwycięzców konkursu (miejsca I - VI) czekają ponadto cenne nagrody rzeczowe. 
 
III. Wymagany zakres wiedzy i umiejętności.  
 
1. Zakres tematyczny konkursu  
człowiek, dom, szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie  
i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika 
 
2. Zagadnienia gramatyczne 
 
Czasownik 
formy czasowe w stronie czynnej: Präsens, Perfekt  
czasowniki posiłkowe sein i haben  
czasowniki zwrotne   
czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone  
formy czasu Präteritum czasowników sein, haben i werden 
czasowniki modalne w trybie oznajmującym Präsens i Präteritum 
rekcja wybranych czasowników  
 
Rzeczownik i rodzajnik 
odmiana rzeczownika przez przypadki (Nom., Dat., Akk.) 
użycie rodzajnika określonego, nieokreślonego 
 
Przymiotnik 
regularne i nieregularne stopniowanie przymiotnika  
odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym i określonym (Nom., Dat., Akk.)  
 
Zaimek 
odmiana zaimków osobowych, dzierżawczych (Nom., Akk., Dat.) i zaimka zwrotnego 
 
Liczebnik 
liczebniki główne  
liczebniki porządkowe  
 
Przysłówek 
regularne i nieregularne stopniowanie przysłówków 
 
Przyimek 
przyimki z celownikiem: aus, bei, mit, nach, seit,von, zu, gegenüber 
przyimki z biernikiem: durch, gegen, für, ohne, um,entlang, bis 
 
Składnia 
zdania pojedyncze 
zdania złożone współrzędnie ze spójnikami aber, denn, oder, und, sondern, deshalb 
zdania podrzędne ze spójnikami dass, ob, obwohl, trotzdem 
zdania okolicznikowe przyczyny ze spójnikiem weil  
zdania przydawkowe ze spójnikami der, die, das 
 
Przeczenia: nein, nicht, kein  
 
3. Elementy wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego 
 

Uwaga!         Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna 
uczestnika konkursu zgody na opublikowanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, szkoła, 
uzyskany wynik w konkursie) i wizerunku na potrzeby konkursu oraz dostarczenie tej zgody 
koordynatorowi przed rozpoczęciem konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu). 


